Nieuwsbrief 55
Beste leden
Na wat reeds een zomers voorjaar geweest is, dient de eigenlijke zomer zich stilaan
aan. Onze jeugd moet zich nog wel door een moeilijke examenperiode worstelen,
maar dan zijn ze weer toe aan een welverdiende vakantie.
De inschrijvingen voor de zeilopleiding zijn wat minder dan de vorige jaren, dit
ondanks het feit dat de watersportdag van dit jaar toch nog wat plaatsjes wist te
vullen.
Tijdens deze watersportdagen stelden we, ondanks veel wind, dat er nog steeds
zeilers zijn die geen reddingsvest dragen. Denk aan je veiligheid en geef het goede
voorbeeld.
In deze nieuwsbrief willen we jullie aandacht toch even vestigen op het volgende. We
kochten voor in het clubhuis nieuwe stoelen aan. De oude vertoonden nogal wat
mankementen en menig kledingstuk haakte zich al wel eens vast achter een versleten
houten zitting. Dit zal nu verleden tijd zijn. We zouden het appreciëren als u de
nieuwe stoel in het clubhuis laat staan en ze enkel gebruikt om op te zitten. Om als
speelgoed te dienen zijn ze iets te duur. Uit ons assortiment oude stoelen gaan we de
beste selecteren die dan enkel gebruikt worden voor buiten. We zullen ze
beschikbaar stellen op een uniforme plaats.

Coaching en 1ste zondagwedstrijd Zondag 5 juni 10.00 u
Naargelang de weersomstandigheden zullen we ons tijdens de coaching toeleggen op
het spinnakeren, als er niet te veel wind is, anders zijn er mogelijkheden tot trapeze.
Om 13 uur starten we met de eerste manche van de zondagwedstrijden.

BBQ - Zondag 26 juni - vanaf 11 u (bbq ± 17 u)
We zullen starten rond 11u met diverse recreatieve wedstrijden. Na de strijd op het
water volgt onze vermaarde BBQ. Aan democratische prijzen kunt u aanschuiven aan
onze tafels. Op aanvraag zijn ook je vrienden welkom. We zeggen dit jaar "op
aanvraag" want willen immers de quota tussen leden en vrienden niet laten
escaleren. De rijkelijk gevulde buffetten spreken tot de verbeelding. De aanwezigheid
van onze eigen “life-cooking” koks, mag als uiterste entertainment beschouwd

worden. Kortom een gebeuren dat je niet mag missen. Zijn er onder u verborgen
keukenprinsen of -prinsessen die graag één of meerdere schotels van dit buffet voor
hun rekening nemen, mag u dit ook altijd laten weten. Vooraf inschrijven is verplicht
via hier of op 014 45 30 79 VOOR 20 juni.
Denk eraan inschrijven = betalen

Permanentie in juli en augustus
Om tijdens de zomermaanden onze accommodatie tijdens de weekdagen mee open te
houden en ook een beetje te onderhouden, zijn we op zoek naar jeugdige leden. We
hebben nog iemand nodig van 18 tot 23 juli alsook vanaf 15 tot 27 augustus. Leden
geboren in ‘96 of vroeger kunnen zich melden bij Jan Proost. U mag van deze
personen niet verwachten dat zij uw kroost de ganse dag in het oog houden. Zij
hebben niet als opdracht om de reddingsdienst te verzekeren, zij zijn hier niet voor
onderlegd, noch gekwalificeerd. Zeilen gebeurt dus steeds op eigen risico, uw collega
zeilers houden steeds een oogje in het zeil en zullen ongetwijfeld bijspringen indien
nodig.

Veerse Meer van 19 tot 21 augustus
Het traditionele kampeerweekeinde valt dit jaar op 19,20 en 21 augustus. Blijkbaar
zijn alle aanwezige zwerfhutten reeds ingenomen door VVW Turnhout.
Vanzelfsprekend zijn andere mogelijkheden nog steeds mogelijk.. De tenten kunnen
geboekt worden bij Vacansoleil.
De plaatsen,caravans en chalets bij De Witte Raaf.

Nachtzeilen Zaterdag 27 augustus 19.00 u
Zij die het kennen, zullen zeker van de partij zijn, zij die het niet kennen, weten niet
wat ze gaan missen en kunnen dus beter komen. Genieten van De Melle by night.

1ste zondagwedstrijd Zondag 4 september 13.00 u
Coaching vanaf 9.30u
De vierde reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Clubkampioenschap éénmansboten Zondag 18 september
11.00 u
Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt

Clubkampioenschap tweemansboten Zondag 25 september
11.00 u

Hier kan je bewijzen waar je een gans seizoen voor geoefend hebt.

1ste zondagwedstrijd Zondag 2 oktober 13.00 u Coaching
vanaf 9.30u
De laatste reeks van ons regelmatigheidscriterium.

Q-Cup Zondag 9 oktober 10.00 u
Recreatief circuit voor optimistzeilers die nog geen 10 officiële wedstrijden gezeild
hebben. Let wel : Enkel polyethyleenboten met slurfzeil mogen meedoen. Natuurlijk
wordt er ’s middags ook iets te eten voorzien aan democratische prijzen.
Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze website.

